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Borgvägen 5
Box 27126 

102 52 Stockholm

web: www sfi.se/mediadesk

MEDIA Desk koordinator:
Antonia D Carnerud  

tel: 08-665 12 05
Assistent: Sophie Laxhammar  

tel: 08-665 12 07 

fax: 08-666 37 48
e-post: mediadesk@sfi.se

MEDIA
står för Me-

sures pour En-
courager le Déve-

loppement de l’Indus-
trie Audiovisuelle, åt-

gärder för att främja ut-
vecklingen av den audiovisu-

ella industrin.

MEDIA II är ett stödprogram för
den europeiska film-, tv-, video-

och multimediaindustrin och ger rän-
tefria lån och bidrag med cirka 530

Mkr/år till bland annat distribution, pro-
jektutveckling, strukturella produktions-

bolagsstöd, vidareutbildning samt biografvis-
ning av europeisk film.

MEDIA II-programmet drivs av EU-kommissionens
Generaldirektorat för utbildning och kultur och

leds av ett team med fransmannen Jacques Delmoly i
spetsen. Programmet har en totalbudget på 2,7 miljar-

der kr och har i sin nuvarande form koncentrerat sig på tre
huvudområden: utbildning, utveckling och distribution.

MEDIA Desk Sverige är nationellt informationsorgan för
MEDIA II-programmet. Välkommen att ta kontakt per telefon,
(e)post eller att besöka Desken när helst du behöver.

Summertime, when the living is easy...

Sommarnumret av infobladet var egentligen inte planerat men ef-
tersom det är en hel del information som kan vara av intresse har
vi bestämt oss för att höra av oss trots sommarvärmen och semes-
tertider.

Det fanns en viss förhoppning om att vi skulle få resultat från det
senaste ansökningstillfället om utvecklingsstöd men nu är det
klart att vi får vänta till början av hösten. Förvisso arbetar MEDIA
Assistance Development-kontoret för fullt och expertgrupperna
kommer at ha möten under juli, men eftersom både kommissio-
nen och kontinenten tar semester i augusti, gäller det att vänta.
M a o hinner champagnen bli riktigt ordentligt kall!

Om MEDIA Plus-programmet har vi inte så mycket nytt att be-
rätta. EU-parlamentet ska behandla MEDIA Plus-programförslaget
den 6 eller 7 juli. Med anledning av detta har fransmännen som
nu tar över EU-ordförandeskapet skjutit upp det informella minis-
terrådsmötet i Lille som kommer att äga rum först den 20-21 juli.
Vid det mötet kommer parlamentets synpunkter att diskuteras,
men eftersom det bara är ett informellt möte kan ingen gemen-
sam ståndpunkt uppnås. Eventuellt kommer man därför att lägga
in ett extra formellt ministermöte i september. Ministerrådet är
inplanerat till den 23 november då vi hoppas att MEDIA Plus for-
mellt kommer att antas. Om detta inte sker blir det en förlikning
som Sverige måste sköta under sitt ordförandeskap. Det lär vi ve-
ta i slutet av oktober eller början av november. 
Voilà! As simple as that!

Men vi hoppas på det bästa så att alla guidelines och deadlines
samt färska pengar finns på plats den 1 januari!

Fast långt innan dess inleder vi hösten med Transit 0 på Öland
och i Lettland. I september följer raskt under samma tiodagars
period: Umeå Film Festival, CARTOON Forum på Gotland samt
Nordisk Panorama och Forum i Bergen. Jag börjar fundera på att
det där med kloning kanske inte är så dumt! Då kan man kanske
lättare klara av diverse evenemang som tyvärr ofta sammanfaller. 

Deskens kontor har öppet under hela sommaren med undantag för
vecka 29 när både Sophie och jag är på semester samtidigt. Dock
finns jag anträffbar per e-mail och även per telefon någonstans
vid Adriatiska kusten.

Antonia D. Carnerud
koordinator MEDIA Desk Sverige
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KURSER

Arista, 20 - 27 september 2000

Chateau de Terrides, Labourgade (82),
Toulouse, Frankrike. Sju dagars workshop med teoretisk
analys i manusuppbyggnad samt praktiskt arbete med film-
manus för film och TV. 
Deadline den 10 juli 2000. e-mail: arista@aristotle.co.uk

VERTICALstrategies har två kryssningar under hösten

Programmet vänder sig till oberoende producenter för att
öka deras förståelse för marknadsföring och dess mekanis-
mer. VERTIGALstrategies till sjöss:

28 september - 1 oktober 2000
Southern Cruise: Genua – Barcelona – Cannes – Genua 
Deadline för ansökan 21 augusti. Kostnad: 640 EURO.
9 - 11 november 2000
Northern Cruise: Hamburg – Harwich – Hamburg 
Deadline för ansökan den 2 oktober. Kostnad 600 EURO.

Kostnaden inkluderar deltagande i seminarium, kryssning
med inkvartering i enkelhytt  (Northern cruise) samt dub-
belhytt (Southern cruise) med sjöutsikt och alla måltider.
Resan till hamnarna Genua och Hamburg ingår ej i priset.

M+D Film Marketing and Distribution

Media Business School (MBS) startar, tillsammans med
United International Pictures (UIP), ett nytt utbildnings-
program M+D – Film Marketing and Distribution.

Bl a garanterar UIP att alla deltagare i M+D worksopen ska
få praktikplatser under tre veckor på ett av deras kontor. 
Kursens mål är att skapa en ny kategori experter inom
marknadsföring och distribution av både traditionella och
nyare audiovisuella produktioner, samt ge möjlighet till ut-
nyttjande av nya distributionskanaler.
Deltagarna får teoretisk utbildning och praktiska erfaren-
heter som möjliggör för dem att arbeta inom den europeis-
ka såväl som den globala marknaden.

Kursen är uppdelad i fyra steg:
1. Femdagars utbildning på MBS i Ronda, Spanien.
2. Treveckors praktikplats vid UIP där man arbetar med
marknadsföring av en film.
3. Deltagarna träffas igen under flera dagar i London eller
Bryssel för att utbyta erfarenheter och planera framtida
aktiviteter.
4. En uppföljningsperiod på tre månader med hjälp av en
handledare.
Deadline för ansökan är den 31 augusti 2000. 
www.mediaschool.org

MARKNADER/FORUM

Nordisk Forum för samfinansiering av dokumentärfilm,
Bergen  10 - 20 september

Deadline för ansökningar med projekt är den 17 juli 2000.
Anmälan som observatör eller extra ackreditering relaterat
till ett projekt är den 21 augusti 2000.

Deltagaravgift  för producenter med projekt är 1500 DKK
Extra ackreditering relaterat till projekt är 1200 DKK. 
”Veteran producent” (ca 5 stycken): 1500 DKK. 
Avgift för observatörsplats är 1200 DKK.

Nordisk Forum är öppet för oberoende nordiska, irländska,
skotska och kanadensiska producenter med nya dokumen-
tärfilmprojekt. Projektet skall ha säkrat minst 25% och
max 75% av sin finansiering.

Projektet skall ha kontrakt med minst en TV-station eller
ett filmbolag. Både producent och inblandad commissio-
ning editor skall vara på plats vid pitchningen.

Ansökning skall bestå av tre A4 sidor innehållande budget,
kort synopsis samt kort presentation av produktionsbola-
get, producenten och regissören på engelska. Ett produk-
tionsbolag får lämna in högst 3 projekt.

Ett nytt tilltag för Nordisk Forum i år är att sex projekt är
”icke nordiska” med två projekt från vardera Irland, Skott-
land och Kanada. Dessa projekt pitchas på samma sätt som
de övriga, dvs av producenten tillsammans med en huvud-
finansiär från TV eller ett filmbolag.

Sammanlagt 24 projekt kommer att
väljas. De utvalda projekten presente-
ras i en katalog som distribueras till
finansiärerna ca tio dagar före Nordisk
Forum.

Varje producent har max sju minuter
till förfogande för att pitcha sitt pro-
jekt tillsammans med den inblandade
commissioning editor. Pitching sessionerna sker på engelska.

Nordisk Forum ger möjligheter till individuella möten med
presumptiva finansiärer. Möten arrangeras av FkNs personal. 

Första prioritet ges till möten där finansiären tagit initiati-
vet, andra prioritet ges till producenter som pitchat sina
projekt, tredje prioritet ges till ”veteran producenter”. Till
sist får även observatörer som har ett projekt möjlighet att
få ett individuellt möte.

Anmälaningshandlingar genom Filmkontakt Nord.
mail@filmkontakt.dk     www.filmkontakt.dk
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MIPCOM 2000, Cannes, 2 - 6 oktober 2000

The Marketplace har börjat ta emot anmälningar till MIPCOM.

De erbjuder oberoende europeiska producenter och distri-
butörer en plats på MEDIA Umbrella Stand med recep-
tionsservice och faciliteter till en reducerad kostnad. 
Dessutom: 

• Tillgång till särskilda  tjänster vilket innebär individuell
konsultation med internationella experter, informella
gruppmöten med köpare samt presskontakter med tid-
skrifter och MIPCOMs dagstidning.
• Deltagande i sociala evenemang  som opening coctail och
Happy Hours.
• Plats i deltagarkatalog, på Internet websidan och i färg-
broschyren som distribueras till samtliga deltagare.

Under vissa omständigheter ges 50% rabatt på rese- och
uppehållskostnader. Ackreditering för en delegat är 940
EURO. Deadline för anmälan är den 28 augusti 2000.

Marketplace deltagare kan också anmäla sig till 
MIPCOM JUNIOR 2000 som äger rum två dagar före den
reguljära MIPCOM och organiseras i Hotel Martinez, Can-
nes, för internationella köpare av barn- och ungdomsfilm.

Deltagarna får en reducerad kostnad på 475 EURO för ett
bolag, en deltagare och två programtitlar. Ytterligare pro-
gram kan anmälas till en kostnad av 150 EURO var.
Deadline för anmälan är den 18 augusti  2000.

För mer information kontakta: The Marketplace, 
tel: +31 35 695 01 96   fax: +31 35 695 04 49
e-mail: marketplace@bit.nl
www.marketplace-events.com

MEDIMED 2000, Sitges, Spanien,  7 - 8 oktober 2000

Ett nytt tvådagars evenemang för marknadsföring av pro-
jekt och produktioner från europeiska och övriga medel-
havsländer, med syfte att främja professionellt och kreativt
utbyte mellan dessa länder och resten av Europa.

The Marketplace, i samarbete med producentföreningarna
APIMED och ACPCA och med stöd från MEDIA-pro-
grammet efterlyser anmälningar av filmproduktioner,
både fiktion för biograf och TV samt korta och långa do-
kumentärer, som är producerade under 1999-2000 av eu-
ropeiska och övriga medelhavsländer.

Även nya projekt som har 15% av finansieringen på plats
och/eller kontrakt med TV-station och/eller samproduk-
tionsavtal kan anmälas.

Intagna produktioner och projekt deltar avgiftsfritt. De vi-
sas och pitchas för ca 50 inbjudna internationella köpare,
distributörer och finansiärer. Deadline för anmälningar är
den 18 augusti 2000.

För mer information: www.medimed-sitges.com

IDFA International Documentary Film Festival, Forum
och Marknad, Amsterdam, 22 - 30 november 2000

I år äger den internationella dokumentärfilmfestivalen rum
den 22-30 november. IDFA presenterar tävlingsprogram för
både film och video samt även retrospektiver och special-
program. Förutom visningarna förekommer även debatter,
diskussioner samt seminarier.
Deadline for filmanmälan är den 25 augusti 2000.

Forum för samfinansiering av dokumentärer där producen-
terna ges möjlighet att presentera sina nya projekt för po-
tentiella finansiärer äger rum den 27 – 29 november.  
Information och ansökningshandlingar för Forum kan rekvi-
reras hos Desken. Deadline för anmälan är den 1 september.

Docs for Sale den 23-30 november är en marknadsplats
där internationella kvalitetsdokumentärer visas för köpare.
Deadline för Docs for sale är den 12 oktober.

Anmälningsblanketter för filmanmälan och Docs for Sale
kan man få genom att ringa IDFA: + 31 20 6273329.
http://www.idfa.nl. 
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FÅ UT DINA FILMER PÅ NÄTET via TV Files

Under den 37:e MIP-TV-marknaden i Cannes i början av april, vid sidan av en hel del intressanta möten och seminarier, träffade
MEDIA Desken  TV Files – ett bolag som bl a erbjuder att lägga ut oberoende producenters produktioner på nätet. 

Fram till den 31 augusti kan man utan avgift registrera sina produktioner hos TV Files Screening Services. Tydligen har bolaget redan
över 100 oberoende producenter knutna, allt från de som har registrerat ett program till de som har över 200 program med. Över 60
TV-kanaler är registrerade hos TV Files som inköpare. Även organisationer som t ex producentföreningar och liknande kan abonnera.

Det hela går ut på att de första 6 minuter av programmet kodas, krypteras och inkluderas i deras utbud på nätet. Excerpterna kan
man ladda ner och titta på för att sedan eventuellt beställa hela programmet. Tanken är att inköpare av TV-program världen över på
det sättet skall kunna hitta intressanta program till sina kanaler.

Varje registrerat program kommer även att bli tillgängligt i sin helhet via satellit,  förutsatt att abonnenten/producenten godkänt ned-
laddningen av hela programmet för påseende. För vidare förhandlingar och inköp kontaktas producenten/distributören direkt.
För vidare information kontakta Desken eller besök www.tvfiles.com



Under tio år har Cartoon årligen arrangerat detta möte
mellan animationsproducenter, uppköpare, TV-bolag, press
och media, men nu äger det för första gången rum i Sveri-
ge. Animerade TV-serier och enstaka TV-animationer pit-
chas under Cartoon Forum. 

Av 112 anmälda animationsprojekt har 80 valts ut för pre-
sentation under detta forum i september. Av dessa är åtta
svenska: ”Karl Sundlöv” av Johan Hagelbäck Tecknad Film,
”Lorange, Muffin and Dartanjang” och ”Creepschool” av
Happy Life Animation AB, ”The Long Ships” av  SVT Fik-
tion, ”Warning Parents” av Home Made and Lean Produc-
tions, “Pang!” av Tic Tac Interactive samt ”Slurp and Sip”
och ”The Mingle Woods” av KM Studios. 

Professionella kan fortfarande anmäla sig för att delta i
CARTOON Forum som observatörer. Det innebär att man
får tillgång till hela utbudet men är utan möjlighet att pit-
cha sitt projekt under det officiella programmet. Däremot
finns många tillfällen att träffa alla närvarande finansiärer
och andra under luncher och sidoarrangemang vilket med-
för att värdefulla kontakter kan skapas.

Kostnaden för deltagare utan projekt är 500 EURO, exklu-
sive logi och resa till/från Visby. 

Sista anmälningsdatum är den 15 juli. Kontakta gärna Des-
ken för vidare information och ansökningsformulär.

Fortbildningskonsulenten Elisabeth Lysander, Svenska Film-
institutet, har utdelat tre observatörsstipendier för delta-
gande i CARTOON Forum 2000. Dessa går till Peter Holt-
hausen, Uzi Geffenblad samt Bo Nordin.

oooooooooooooo

Film på Gotland arrangerar under denna vecka även Nor-
disk animationsscen:

Retrospektiver med nordisk animation kommer att visas på
bio, showreels med nordisk animation kommer att finnas i
presscentren, på forum och på hotellen. Utställning med
animationsorginal kommer att visas på Gotlands Konstmu-
seum.

Info om Cartoon Forum och Film på Gotland:
www.gotland.se/cartoon_forum
www.cartoon-media.be
www.filmpagotland.org

Twelve for the Future
En nordisk samproduktionsworkshop i två delar

Del 1: 7-10 september 2000 i Bornholm, Danmark
Del 2: 7-10 december 2000 i Helsinki, Finland

Möjlighet ges till att utveckla projekt, förbereda en presen-
tation och skaffa sig ett nätverk av nordiska kollegor.

”Twelve for the Future” vänder sig till unga nordiska doku-
mentärfilmsregissörer och producenter.

Målet är att ge 12 dokumentärfilmare bättre kunskaper om
förhållanden inom den nordiska film- och TV-världen. Där-
med ska deras möjligheter till att arbeta professionellt höj-
as, samt deras intresse att verka över gränserna såväl krea-
tivt som finansiellt ökas. 

Med hjälp av lärare fokuserar workshopen på de individuel-
la projekten med inriktning på innehåll, finansiering och
presentation. Kollegerna i gruppen uppmanas till debatt
och feedback.

Tiden mellan del 1 och 2 ägnas åt att bearbeta projekten.
Under denna period kan deltagarna ha kontakt med lärarna
i syfte att få stöd och vägledning.

Den andra delen avslutas med en projektpresentation fram-
för en panel av nordiska konsulenter och redaktörer.

Det är en förutsättning att kursdeltagarna arbetar med ett
dokumentärfilmprojekt som kan vinna på att bearbetas till-
sammans med kolleger från de övriga nordiska länderna –
med liknande kulturell bakgrund. 

Kursledare är Tue Steen Müller, och kursens innehåll är
baserad på den erfarenhet som EDN har uppnått genom
att hålla i samproduktionsworkshops i hela Europa sedan
1996. Lärare under workshopen är Kristina Pervilä, produ-
cent Millennium Film, Finland, Mikael Opstrup, produ-
cent DFI, Tue Steen Müller och Cecilia Lidin, EDN, Dan-
mark.

Deltagarna väljes på grundval av: 1 sida projektbeskrivning,
en utvecklingsplan, en utvecklingsbudget samt filmarens
Curriculum Vitae. Arbetsspråket under workshopen är

engelska. Deltagaravgift är DKK 5.000 inklusive
mat och logi. Deadline för anmälan

är den 1 augusti 2000.

För mer information kontakta : 

Cecilia Lidin, EDN
Tel: +45 33 13 11 22
Fax: +45 33 13 11 44

email: cecilia@edn.dk
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CARTOON Forum 2000

21 – 23 
september 

Visby 
Gotland


